
Steek je hoofd onder water!
( houd je adem in en je ogen open!)

https://www.youtube.com/watch?v=B0a4GIxsx9A

https://www.youtube.com/watch?v=B0a4GIxsx9A


Er leven veel dieren in het water. 
Herken je er een paar? Hoeveel ken je er niet?



Sommige van die dieren kunnen van vorm veranderen,
net zoals een rups in een vlinder verandert!
Hieronder zie je twee voorbeelden 

Na 3 jaar onder water 
verandert dit diertje:
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Sommige van die dieren kunnen van vorm veranderen,
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Manieren om lang onder water te blijven 

Onze longen halen zuurstof uit de lucht, onder water lukt dat niet.
Een vis haal zuurstof uit het water met kieuwen,
dat kan ie alleen onder water.
Een vis kunnen we niet nadoen, jammer hè…



Een potvis heeft wel longen, hij moet steeds boven water 
ademhalen. Gelukkig kan hij zijn adem bijna 2 uur inhouden…
Hoe lang lukt dat jullie?

Manieren om lang onder water te blijven 



Manieren om lang onder water te blijven 

Dit insect leeft onder water, hij haalt adem met een snorkel aan zijn achterlijf!
Snorkels hebben mensen ook bedacht, hebben jullie wel eens gesnorkeld?  



Manieren om lang onder water te blijven 

Dit insect lijkt van zilver onder water, het is lucht onder zijn vleugels: 
een ingebouwde duikfles!
Met een duikfles kunnen mensen ook lang onder water blijven.



Hoe kun je deze diertjes het beste vangen?

Dit heb je nodig:

emmer
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Hoe kun je deze diertjes het beste vangen?
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Bekijk de video 
op  de dia hierna.



Hoe kun je deze diertjes het beste vangen?

https://www.youtube.com/watch?v=s1c-pu2M51E

Klik op de afbeelding of de link onderaan om het filmpje te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=s1c-pu2M51E
https://www.youtube.com/watch?v=s1c-pu2M51E


Hoe kun je de diertjes het beste bekijken?

https://www.youtube.com/watch?v=KUD6YtyOF-I

Klik op de afbeelding of de link onderaan om het filmpje te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=KUD6YtyOF-I
https://www.youtube.com/watch?v=KUD6YtyOF-I


Hoe werkt een zoekkaart? 



Filmpje onderwaterleven

FILMPJE
Om vast in de stemming te komen!

Klik op de link  

https://www.youtube.com/watch?v=Yl74cJMAWg0

